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1. Vis, schaal- en schelpdieren –
gevorderd
De module ‘Partie Hoofdgerechten gevorderd’ bestaat uit drie werkboeken. Dit is het werkboek: Vis,
schaal- en schelpdieren – gevorderd.

Aan de slag
In dit werkboek leer je meer over de bereidingstechnieken en warenkennis van vis, schaal- en
schelpdieren en de gereedschappen en materialen die je gebruikt bij de bereiding.

Tijdens dit werkboek werk je aan de volgende werkprocessen:
• Plant zijn werkzaamheden
• Maakt mise-en-place
• Bereidt gerechten en componenten
• Werkt gerechten voor de uitgifte af.

Wat heb je nodig bij dit werkboek?
• theorieboek Resiba deel 1, 2 en 3
• methodesite www.tendenskeuken.nl.

Wanneer je de theorie of de methodesite moet raadplegen, staat er een pictogram in het werkboek.
Bij dit pictogram lees je wat je nodig hebt om de opdracht(en) te maken. Er zijn drie verschillende
pictogrammen.

Theorieboek
Hier lees je in welk theorieboek en in welke paragraaf je de informatie vindt om de volgende opdracht(en)
te maken.

Bron op www.tendenskeuken.nl
Hier lees je of je een formulier, weblink, opdracht of andere soort bron bij de opdracht gebruikt en welke
dit is.

Film op www.tendenskeuken.nl
Hier lees je welke film je bekijkt om de opdracht te maken.

Werken met www.tendenskeuken.nl
Wanneer je wordt verwezen naar een film of andere soort bron op de methodesite, doe je het volgende:
1. Ga naar www.tendenskeuken.nl.
2. Klik op ‘Studentenmateriaal’.
3. Kies voor ‘Vlees, gevogelte en wild’.
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Hoe sluit je dit werkboek af?
Alle kennis, vaardigheden en houdingsaspecten leer je door het maken en uitvoeren van de
opdrachten. Je levert in ieder geval de volgende producten op:

Theorie
• alle opdrachten gemaakt
• het receptenboek bijgewerkt
• de vaktermenlijst bijgewerkt.

Praktijk
• de afsluitende 15-gangenmenuopdracht gemaakt
• het reflectieverslag uitgewerkt.

Tips voor werken en leren
• Maak zo veel mogelijk gebruik van jouw ervaringen in de praktijk.
• Gebruik zo veel mogelijk de menukaart van je leerbedrijf om aan de opdrachten te voldoen.
• Maak goede afspraken met je praktijkbegeleider.
• Maak een goede planning (stappenplan/afsprakenlijst) voor wanneer je wat gaat doen en bij wie

je eventueel hulp kunt vragen. Stem dit af met je coach.
• Je kunt gebruikmaken van de bronteksten, kookboeken of internet voor het opzoeken van

informatie en het uitwerken van opdrachten.
• Verwerk de recepten die je gaat maken in de praktijk in jouw eigen (digitale) receptenboek.
• De (vak)termen die je lastig of moeilijk vindt, neem je op in jouw eigen vaktermenlijst.

0.1 Oriëntatie

Opdracht 1: 15-gangenmenuopdracht

In dit werkboek ga je een hoofdgerecht van vis en een hoofdgerecht van schaal- en schelpdieren
met een bijpassende saus en een groente- en aardappelgarnituur (of aardappelvervanger) bedenken
voor je 15-gangenmenuopdracht.

Let bij het bedenken van de gerechten op de volgende punten:
• originaliteit
• presentatie
• smaak
• kostprijs
• uitvoerbaarheid qua tijd, restverwerking en prijs.
De gerechten werk je uit bij de praktische eindopdracht.

0.2 Nulmeting
Om voor jezelf op een rij te zetten wat je al weet en beheerst, ga je een aantal vragen
beantwoorden. Met de uitslag kun je een planning maken voor dit werkboek. Belangrijk is wel dat
je elke vraag in deze nulmeting beantwoordt.
Om een beeld te krijgen van wat je hebt geleerd vul je tijdens de eindopdracht van dit werkboek
de kolom ‘Evaluatie’ in.
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EvaluatieNulmetingLeerdoelNr.

NeeJaNeeJa

Je kunt productinformatie van producten benoemen.1.

Je kunt de kwaliteitscriteria van waren benoemen.2.

Je kunt, in opdracht van de leidinggevende en volgens
vastgestelde protocollen de aanwezige producten en
ingrediënten controleren op bruikbaarheid en kwaliteit.

3.

Je kent bedrijfsvoorschriften voor het ontvangen van
producten.

4.

Je kent hygiënevoorschriften voor het ontvangen van
producten.

5.

Je controleert producten m.b.v. controle- of
ontvangstlijsten op aantal, gewicht en opslagspecificaties.

6.

Je controleert producten op temperatuur, verpakking,
kwaliteit en uiterste houdbaarheidsdatum.

7.

Je geeft eventuele hiaten in de geleverde producten aan
bij de leidinggevende.

8.

Je voorkomt derving en stagnatie in het productieproces.9.

Je kent de middelen om bewaarcondities te controleren.10.

Je kunt van diverse producten de standaard
bewaarcondities benoemen.

11.

Je kunt de kenmerken van kook- en bereidingstechnieken
woordelijk weergeven.

12.

Je kunt op grond van recepten aangeven welke producten
en ingrediënten nodig zijn.

13.

Je kunt (wettelijke) richtlijnen benoemen voor het
bereiden van gerechten op het gebied van veiligheid en
hygiëne.

14.

Je bereidt gerechten en componenten snel, precies en
accuraat volgens recept, juiste techniek en op basis van
de planning.

15.

Je kunt de chemische veranderingen tijdens bereidingen
verklaren.

16.

Je kunt de universele smaakfactoren noemen en
uitleggen.

17.

Je bewaakt en controleert smaak, gaarheid en kwaliteit
van gerechten en het bereidingsproces op basis van
kwaliteitseisen.

18.

Je kunt aangeven welke keukenapparatuur en
-gereedschap nodig is voor de bereiding van gerechten
en componenten.

19.
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0.3 Planning
Door het maken van een planning houd je controle over je werkzaamheden. Daarom maak je een
planning voor dit werkboek. Je maakt een planning voor zowel de praktijk als de theorie (workshops,
hoorcolleges enzovoort). Geef in je planning aan wanneer je wat gaat uitvoeren, hoeveel tijd je
eraan denkt te besteden en wanneer je iets af wilt hebben.

Wanneer
Is het
klaar?

Waar
School,
thuis, BPV?

Werkelijke
tijd

Geplande
tijd

Wat

Inleiding

Plannen

Opdrachten

TheorieEindtoets

Praktijk

Evaluatie

Reflectie

Controleer samen met je docent of je een realistische planning hebt gemaakt.
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1.1 Onderzoek naar vis

In dit hoofdstuk ga je onderzoek doen naar de vissoorten van je leerbedrijf.

Leerdoelen:
- Je kunt productinformatie van vis benoemen.

Opdracht 2: Vissen/vissoorten in je leerbedrijf

Onderzoek aan de hand van de menukaart van je leerbedrijf welke vis jullie gebruiken en verwerken.
Geef ook aan of de vis vers of ingevroren ingekocht wordt en welke bereiding jullie daarop
toepassen.

Welke bereiding passen jullie
toe?

Vers of
diepvries

Welke vissen/vissoorten
gebruiken jullie in jouw
leerbedrijf?

Vissoorten

Zoutwatervis,
platvis

Zoutwatervis,
rondvis

Zoetwatervis

Bestudeer van Resiba deel 3 paragraaf 3.13 ‘Vis - verdieping’.

Opdracht 3: Technieken van vis

Hierna worden enkele termen genoemd die je tegenkomt bij het bereiden van vis. Plaats de juiste
omschrijving bij de juiste term.
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Vis, bijvoorbeeld zalm in dunne
plakjes snijden.

Ontbaarden van vis

Verwijderen van het vel.Strippen van vis

Schubben verwijderen.Stropen van vis

Deel van de ingewanden en kieuwen
verwijderen.

Trancheren van vis

Van ingewanden ontdoen.Kaken van haring

1.2 Vis – warenkennis gevorderd

Bij het ontvangen van verse vis is het bepalen van de kwaliteit belangrijk. Ook is het belangrijk
om te weten of je de juiste vis hebt ontvangen.

Leerdoelen:
- Je kunt productinformatie van vis benoemen.
- Je kent bedrijfsvoorschriften voor het ontvangen van producten.
- Je kent hygiënevoorschriften voor het ontvangen van producten.
- Je controleert producten m.b.v. controle- of ontvangstlijsten op aantal, gewicht en opslagspecificaties.
- Je controleert producten op temperatuur, verpakking, kwaliteit en uiterste houdbaarheidsdatum.
- Je geeft eventuele hiaten in de geleverde producten aan bij de leidinggevende.
- Je voorkomt derving en stagnatie in het productieproces.
- Je kunt van diverse producten de standaard bewaarcondities benoemen.
- Je kunt (wettelijke) richtlijnen benoemen voor het bereiden van gerechten op het gebied van

veiligheid en hygiëne.
- Je kunt de chemische veranderingen tijdens bereidingen verklaren.
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Opdracht 4: Ontvangst van vis en schelpdieren

a. Beschrijf de algemene controlepunten bij het in ontvangst nemen van verse vis.

b. Waarom zijn vissen uit koudere wateren anders van structuur en textuur dan vissen uit warmere
wateren?

c. Het is voor een kok belangrijk dat hij weet hoe hij producten moet ontvangen, wat de
inkoopspecificaties zijn, hoe hij producten moet bewerken en bewaren en waarin hij deze kan
verwerken. Zoek voor de volgende vissoorten de gevraagde informatie op.

SnapperNaam ingrediënt/product

Inkoopspecificatie (ook
verkrijgbaarheid en prijs vallen
hieronder)

Waarop moet je letten bij de
ontvangst van verse snapper?

Hoe voor te bewerken?

Waarin te verwerken?
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SnapperNaam ingrediënt/product

Hoe bewaren/kritische
punten/bewaareigenschappen?

TonijnNaam ingrediënt/product

Inkoopspecificatie (ook
verkrijgbaarheid en prijs vallen
hieronder)

Waarop moet je letten bij de
ontvangst van verse tonijn?

Hoe voor te bewerken?

Waarin te verwerken?

Hoe bewaren/kritische
punten/bewaareigenschappen?
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MulNaam ingrediënt/product

Inkoopspecificatie (ook
verkrijgbaarheid en prijs vallen
hieronder)

Waarop moet je letten bij de
ontvangst van verse mul?

Hoe voor te bewerken?

Waarin te verwerken?

Hoe bewaren/kritische
punten/bewaareigenschappen?

ZonnevisNaam ingrediënt/product

Inkoopspecificatie (ook
verkrijgbaarheid en prijs vallen
hieronder)
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ZonnevisNaam ingrediënt/product

Waarop moet je letten bij de
ontvangst van verse zonnevis?

Hoe voor te bewerken?

Waarin te verwerken?

Hoe bewaren/kritische
punten/bewaareigenschappen?

DoradeNaam ingrediënt/product

Inkoopspecificatie (ook
verkrijgbaarheid en prijs vallen
hieronder)

Waarop moet je letten bij
ontvangst van verse dorade?
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Hoe voor te bewerken?

Waarin te verwerken?

Hoe bewaren/kritische
punten/bewaareigenschappen?

d. Waarop let je als je verse schelpdieren in ontvangst neemt?

Opdracht 5: Vis op de kaart

a. Duurzaam gevangen vis is een hot item. Toch is er nog volop niet-duurzaam gevangen vis
verkrijgbaar. Wat vind jij daarvan?

b. ‘Waarom zou jij als kok rekening houden met de duurzaamheid van vis? Wat nu voorhanden
is, is toch ook goed?’ Wat is jouw mening over deze uitspraak?

c. Heeft het kopen van lijngevangen vis voordelen? Verklaar je antwoord.

d. Wat verstaan we onder een aquacultuur?

e. Gebruiken jullie in het leerbedrijf vis uit aquacultuur? Vraag dit na bij je chef of eventueel bij
de visboer.
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f. Welke vis is beter van smaak en waarom: verse vis of kweekvis?

g. Het MSC-keurmerk staat voor Marine Stewardship Council. Waarvoor staat deze certificering?

h. Werkt jouw leerbedrijf met MSC-gecertificeerde vis? Onderzoek dit en leg uit waarom wel of
niet.

i. Het MSC-keurmerk is nog relatief onbekend bij gasten. Wat kun jij doen om dit keurmerk bij
gasten onder de aandacht te brengen?

Opdracht 6: Vis van de maand

Het Nederlands Visbureau heeft in en rond de visketen de kalender ‘Vis van de Maand’ in het leven
geroepen. Het visbureau hoopt dat de horeca aansluit door de betreffende vissen in ‘hun’ maand
op de kaart te zetten.

Welke vis staat in welke maand centraal? Verbind de juiste vis met de juiste maand.

inktvisjanuari

mosselenfebruari

makreelmaart

haringapril

poonmei

tongjuni

kabeljauwjuli

tarbotaugustus

Hollandse haringseptember

scholoktober

scharnovember

langoustinesdecember
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